BAC ROWW
9 juni 2022

Concept Agenda
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Genodigden

BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
9 juni van 13:30-15:30
Provinciehuis Utrecht, Commissiekamer
Huib van Essen (voorzitter/Utr), Hans Tijl (Fl) secretaris, Peter Jasperse (IPO), Peter Kerris (Gld), Klaas Fokkinga
(Fr), Hans Kuipers (Dr), Monique van Haaf (Ov), Anne Koning (ZH), Jeanette Baljeu (ZH), Erik Ronnes (NB), Dick van
der Velde (Zl), Mirjam Wulfse (Gr), Melissa van Hoorn(Gr), Rob van Muilekom (Utr), Jan de Reus (Fl), Anita
Pijpelink (Zl), Peter van ’t Hoog (Gld), Lia Roefs (Li), Douwe Hoogland (Fr), Hagar Roijackers (NB), Cora Smelik (Fl),
Mirjam Sterk (Utr) Tjeerd van Dekken (Gr), Michel Schoemaker (IPO)

1. Opening, mededelingen en verslag
a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda
•
•

Verslaglegging i.v.m. de Wet Open overheid
Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

b. Vaststellen conceptverslagen 17 februari, 18 februari, 1 april, 14 en 15 april

2. Strategische agenda/bespreekpunten
Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling
a. Overzichtsnotitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk
arrangement
Kern van het onderwerp
De samenhang tussen verschillende ontwikkelingen wordt in vogelvlucht weergegeven, die
een uitwerking vormen van wederkerige afspraken en/of input gaan leveren voor de op te
stellen provinciale ruimtelijke arrangementen richting juli 2023 en de wederkerige
afspraken hierover op 1 oktober 2023.
a.1. Landelijke prestatieafspraken corporatiesector
Kern van het onderwerp
IPO is betrokken bij de voorbereiding van de landelijke prestatieafspraken corporatiesector
vanwege de behoefte aan stroomlijning van deze afspraken met de afspraken tussen de
minister voor VRO en 12 individuele provincies over de realisatie van 900.000 woningen
waaronder 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen door
corporaties. Nu dringt de vraag zich op welke wijze het IPO zich wil verhouden tot deze
afspraken. Daartoe doet deze notitie een aantal voorstellen.
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a.2. Versnellingsafspraken en afweegkader middelen (grootschalige)
woningbouw
Kern van het onderwerp
In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt om tot grootschalige woningbouw te komen.
Voor een goede ontsluiting hiervan is voor de komende 10 jaar 7,5 miljard euro
beschikbaar gesteld. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds en komen
in overleg met IenW, BZK en de regionale overheden tot besteding. Om de woningbouw te
versnellen worden versnellingsafspraken gemaakt met de regio (MIRT-landsdelen).
Middelen welke niet bestemd zijn voor de versnellingsmaatregelen zullen worden ingezet
om de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 (of meer) grootschalige
woningbouwgebieden en daarbuiten te kunnen realiseren. Daarvoor wordt door BZK/IenW
een afweegkader ontwikkeld in samenspraak met het IPO, de VNG en de Unie. U wordt
gevraagd kennis te nemen van het geschetste proces en aanvullingen/aanscherpingen mee
te geven op het afweegkader ten behoeve van het verder proces.
a.3. Water en bodem sturend
Kern van het onderwerp
Het Rijk werkt o.a. aan richtinggevende uitspraken Bodem en Water als basis, voor 1
oktober 2022. Onze IPO-bestuurders Water zijn in informele bestuurlijke overleggen
uitgenodigd hier input op te leveren.
b. Instelling Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)
Kern van het onderwerp
De kwartiermakers namens LNV en de provincies hebben een integraal samenvattend
vaststellingsdocument opgesteld waarin de instelling van de Regieorganisatie Transitie
Landelijk Gebied staat omschreven.
Programmalijn Wonen
c. Conceptreactie internetconsultaties Aandachtsgroepen, Flexpools en
Woningbouwimpuls
Kern van het onderwerp
Het Ministerie van BZK is voornemens om 3 regelingen te wijzigen. Het betreft wijzigingen
van de Regeling Woningbouwimpuls 2020, Regeling specifieke uitkering flexibele inzet
ondersteuning woningbouw tweede tranche (ook wel Flexpools genoemd) en de regeling
Aandachtsgroepen.
Stuk volgt als nazending.
d. Monitoring woningbouw
Stuk volgt als nazending.
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Programmalijn water
e. Position paper stoffenlijst KRW
Kern van het onderwerp
De stoffenlijsten (normen) onder de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn worden
door de Europese Commissie (EC) in 2022 herzien. De EC komt naar verwachting in
september 2022 met een voorstel. Vanuit de provincies is daarom een position paper
opgesteld om als basis te dienen voor de IPO reactie. De BAC-ROWW wordt gevraagd om
de inzet in het position paper vast te stellen en de BAC-VP en -MTH schriftelijk te
consulteren.

3. Hamerstukken
Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling
a. Inrichting interprovinciale coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
na inwerkingtreding Omgevingswet
Kern van het onderwerp
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Na deze datum houden de
gezamenlijke provincies blijvend een rol als medeopdrachtgever en -financier voor het
beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke
voorziening (DSO-LV). Ook zijn de provincies gebruiker van het DSO-LV. Omdat het IPOprogrammateam Implementatie Ow na 1-1-2023 zijn werkzaamheden afrondt, wordt aan
het IPO-bestuur van 7 juli 2022 een voorstel gedaan over de wijze waarop de
‘Interprovinciale coördinatie DSO’ vanaf 2023 in te richten.
b. Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)
Kern van het onderwerp
In 2009 hebben de provincies de bevoegdheden gekregen ten aanzien van start- en
landingslocaties van regionale burgerluchtvaart. De BAC bespreekt hier de evaluatie die
door het ministerie is opgenomen in de Uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota.
c. Versnellen aanleg energie-infrastructuur
Kern van het onderwerp
De uitvoering van het Klimaatakkoord en de verduurzaming van de onderliggende sectoren
leidt tot knelpunten in de energie-infrastructuur die verstrekkende maatschappelijke en
economische gevolgen (kunnen) hebben. Onlangs heeft een IPO verdiepingssessie
plaatsgevonden om te toetsen wat provincies al doen en mogelijk kunnen doen. De BAC
ROWW wordt gevraagd kennis te nemen van de bevindingen en van de lopende
ontwikkelingen.

Pagina 3 van 4

Concept Agenda
9 juni 2022

Vergaderdatum en -tijd: 9 juni van 13:30-15:30
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Commissiekamer

d. Update Programma Energiehoofdstructuur (PEH)
Kern van het onderwerp
Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) is de beleidsmatige opvolger van de
Structuurvisie Buisleidingen en het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Aan de BAC
ROWW wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgang van het PEH.
Programmalijn water
e. Plan van aanpak evaluatie KRW
Kern van het onderwerp
De AAC adviseert de BAC-ROWW met het Plan van Aanpak Evaluatie KRW 2024 en de
daarin gevraagde inzet vanuit de provincies in de verschillende deelprojecten in te
stemmen. Het plan van aanpak vormt de basis voor de interbestuurlijke evaluatie KRW in
2024.
f.

Plan van Aanpak Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2022-2027

Kern van het onderwerp
De wenselijke inzet vanuit provincies voor de derde implementatieronde van de EU
Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) wordt weergegeven in het plan van aanpak. Het plan
van aanpak vormt de basis voor de organisatie en uitvoering van ROR 3.
g. Indexering IPO schadetabel normering regionale keringen
Kern van het onderwerp
De BAC-ROWW wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel voor het actualiseren
van de IPO schadetabel voor het normeren van regionale keringen.
h. Uniformering data monitoring klimaatadaptatie
Kern van het onderwerp
Om systematische monitoring over langere termijn mogelijk te maken, is een landelijke
aanpak uniformering van de datasets noodzakelijk. De BAC-ROWW spreekt hier met elkaar
over.
i.

Provinciale inzet klimaatadaptatie 2021

Kern van het onderwerp
Ieder jaar brengt het Deltaprogramma de voortgang in beeld op onder andere ruimtelijke
adaptatie en geeft een doorkijk naar 2023. Voor de provincies is dit mede aanleiding om
hun inspanningen voor klimaatadaptatie te inventariseren.

4. Rondvraag en sluiting
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